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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi memberikan dampak yang cukup 

besar terhadap kebutuhan energi. Prakiraan kebutuhan tenaga listrik Indonesia 

pada tahun 2025 diperkirakan akan meningkat sebesar 8,4% per tahun (Keputusan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2016). Selain itu, 

pembangkit listrik yang digunakan, sebagian besar masih menggunakan 

pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil, seperti minyak bumi, gas alam, dan 

batubara. Diantara  sumber energi alternatif yang tersedia, pembangkit listrik 

tenaga air (PLTA) merupakan salah satu pembangkit listrik yang menggunakan 

energi terbarukan berupa air. 

PLTA adalah suatu pembangkitan energi listrik dengan mengubah energi 

potensial air menjadi energi mekanik oleh turbin dan diubah lagi menjadi energi 

listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan aliran air. 

Salah satu keunggulan dari pembangkit ini adalah responnya yang cepat sehingga 

sangat sesuai untuk kondisi beban puncak, yang menyebabkan kapasitas daya 

keluarannya yang paling besar diantara energi terbarukan lainnya.  

Waduk Kedungombo yang terletak di Desa Rambat, Kecamatan Geyer, 

Kabupaten Grobogan yang menjadi batas wilayah antara Kabupaten Sragen dan 

Kabupaten Boyolali. Fungsi Waduk Kedungombo sebagai sarana irigasi, PLTA, 

penyediaan air baku, perikanan, dan pariwisata. Salah satu pemanfaatan waduk ini 

pada sektor energi terbarukan yaitu PLTA. Untuk meningkatkan produksi energi 

listrik dari upaya penanggulangan krisis energi listrik saat ini. Perlu adanya 

optimalisasi dan pengelolaan waduk-waduk yang telah ada, sehingga pola operasi 

waduk yang dihasilkan tersebut diharapkan optimal. Dalam hal ini teknik optimasi 

yang digunakan adalah Non Linier Programming dan penyelesaian formulasi 

menggunakan Solver pada Microsoft Excel. 

Penelitian terdahulu mengenai penerapan teknik optimasi dan simulasi 

dalam penyusunan pola operasi waduk untuk untuk pemenuhan kebutuhan energi 

listrik untuk multi Waduk Saguling dan Cirata dengan menggunakan program 
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linier dan simulasi dengan bantuan aplikasi LINDO. Berdasarkan pola operasi 

pada PLTA saguling mengalami peningkatan sebesar 41,38% pada tahun basah, 

32,77% tahun normal, dan 27,99% tahun kering, dan PLTA cirata jumlah energi 

listrik meningkat 41,91% pada tahun basah, 30,72 tahun normal dan 25.04 tahun 

kering (Gunawan dan Kurniawandi, 2010). Penelitian yang dilakukan terdahulu 

pada Waduk Kedungombo mengenai peningkatan produksi listrik PLTA 

Kedungombo dilakukan dengan metode distribusi frekuensi yaitu dengan 

melakukan simulasi pola operasi waduk menggunakan inflow andalan (Q80) dan 

aplikasi simulasi dengan menggunakan inflow eksisting pada tahun 2005-2012 

untuk mengetahui peningkatan produksi listrik yang terjadi, tanpa 

memperhitungkan ketersediaan air untuk irigasi. (Astried, dkk 2013) 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana kemampuan Waduk Kedungombo untuk memenuhi kebutuhan 

air produksi listrik berdasarkan kapasitas dan debit inflow.  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kemampuan Waduk Kedungombo untuk memenuhi 

kebutuhan air produksi listrik berdasarkan kapasitas dan debit inflow.  

2. Memaksimalkan pemanfaatan air Waduk Kedungombo yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan produksi listrik. 

 

D. Batasan Masalah 

Untuk membatasi objek ruang lingkup penelitian ini agar langkahnya 

sistematis dan terarah, maka diperlukan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Permodelan optimasi dilakukan dengan memaksimalkan kapasitas waduk 

untuk kebutuhan produksi listrik. 

2. Pengaruh pengurangan kapasitas tampungan waduk akibat sedimentasi 

diabaikan. 

3. Simulasi pengoperasian waduk sepanjang 10 tahun. 



3 
 

 
 

E. Manfaat Penelitian 

1. Akademik 

Dapat digunakan sebagai referensi analisis optimasi waduk untuk 

pembangkit listrik tenaga air (PLTA). 

2. Aplikasi 

Dapat digunakan untuk membantu mengoptimalkan kebutuhan energi 

listrik di sekitar wilayah Waduk Kedungombo. 

 

 

 

 


